Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, …………………………...........................…, domiciliat in …................……………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa................................. an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de
performanta fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/ fiica mea .................................................................... a obtinut in anul scolar
2019-2020 premiul .............…………………………………………………… si media generala 10 la
purtare.
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare



copia actului de identitate al elevului



copia diplomei care atestă premiul obţinut la concursuri şcolare

Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10

Data,

Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, …………………………...........................…, domiciliat in …................…………....
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a ....................... an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de merit
fiicei/fiului meu, pe semestrul I, al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/fiica mea .......................................................................................... a obtinut
in anul scolar 2019-2020

media generala......................... /locul I,II,III la .........……………………

si media 10 la Purtare.
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare



copia actului de identitate al elevului



copia diplomei care atestă premiul obţinut la concursuri şcolare

Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10

Data,

Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ………………………...........................…, domiciliat in …................………………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a ............................. an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de
studiu, fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/ fiica mea ...................................................................................... a obtinut in
anul scolar 2019-2020 media generala ............................ si media 10 la purtare. Mentionez ca venitul lunar
mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august 2020) este ......……………..
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare



copia actului de identitate al elevului



copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei



acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele
3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august 2020) inclusiv alocația suplimentară pentru
copii.



declaraţie autentificată la notariat dacă nu sunt încadraţi în muncă, nu primesc retribuţii salariale, nu
deţin terenuri agricole sau alte bunuri producătoare de venituri, nu primesc ajutor de şomaj, nu primesc
nici un fel de pensie.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei
şi situaţia şcolară a elevilor.

Data,

Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ………………………...........................…, domiciliat in …................………………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a ............................. an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de
ajutor social – orfan, fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/ fiica mea .................................................................... a obtinut in anul școlar
2019-2020 media 10 la purtare.
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare



copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;



copia certificatului de deces.

Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10

Data,

Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ………………………...........................…, domiciliat in …................………………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a ............................. an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de
ajutor social – medical, fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/ fiica mea .................................................................... a obtinut in anul școlar
2019-2020 media 10 la purtare.
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare;



copia actului de identitate al elevului;



certificatul medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la
cabinetul școlar

Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

Data,

Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ………………………...........................…, domiciliat in …................………………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a .................... an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de ajutor
social – mediul rural, fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/ fiica mea ...................................................................................... a obtinut in
anul școlar 2019-2020 media 10 la purtare si in localitatea de domiciliu nu exista liceu cu profil asemanator
cu cel al Liceului Tehnologic “Sf.Pantelimon”.
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare

• Copie certificat nastere
• Copii CI/BI parinti si elev.
• Adeverinta de la primaria de domiciliu in care sa se specifice ca in localitatea de domiciliu , anul scolar 20202021, nu exista liceu sau nu exista liceu cu profilul clasei in care este elevul.
• Declaratie pe propria raspundere a parintilor ca elevul face naveta si nu sta intr-o alta locatie situata in
municipul Bucuresti.
Telefon :

Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. Data,
Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul, ………………………...........................…, domiciliat in …................………………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a .................... an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de ajutor
social – venituri mici, fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca familia este compusa din……..membri, iar venitul net lunar pe membru de familie este
de………………… (maxim 673 lei)

Mentionez ca fiul meu/ fiica mea .................................................................... a obtinut in anul școlar
2019-2020 media 10 la purtare si venitul net mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni
(septembrie 2019-august 2020) este………………..
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:
• Adeverinte de la circa financiara sau Primarie (A.N.A.F.) cu veniturile impozabile din evidentele fiscale pe
ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului (se va solicita de la ANAF adeverinta pe 2019 si 2020) ;
• Adeverinte de salariu cu veniturile nete ale ambilor parinti pentru perioada SEPTEMBRIE 2019- AUGUST 2020);
• Declaratie notariala prin care se specifica faptul ca pe ultimele 12 luni nu s-a obtinut nici un venit (SEPTEMBRIE
2019- AUGUST 2020), (unde este cazul, pentru unul dintre parinti sau pentru ambii);
• Copii talon pensii ( ultimele 12 luni), unde este cazul;
• Copii talon alocatii copii si/sau alocatii special;
• Copii certificate nastere copii aflati in intretinere;
• Adeverinta de la institutia de invatamant la care sunt studenti in situatia in care sunt frati/surori la o facultate de
stat, la buget;
• Copie dupa certificatul de divort din care sa rezulte pensia alimentara primita ( unde este cazul). Daca parintele
in grija caruia este copilul s-a recasatorit, se vor lua in calcul si veniturile parintelui vitreg.
• Copie certificat de nastere al elevului;
• Copii CI/BI parinti



dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare
Data,

Semnatura,

Confirm media 10 la purtare in anul școlar 2019-2020

Nr. inreg……………………

Diriginte
,
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, ………………………...........................…, domiciliat in …................………………
tel……………………………., parintele elevului/elevei ……….………………….......................................
din clasa a ............................. an scolar 2020-2021, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unei burse de
studiu, fiicei/fiului meu, pe semestrul I al acestui an scolar.
Mentionez ca fiul meu/ fiica mea ...................................................................................... a obtinut in
anul scolar 2019-2020 media generala ............................ si media 10 la purtare. Mentionez ca venitul lunar
mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august 2020) este ......……………..
Anexez urmatoarele ACTE NECESARE:


dosar cu şină şi cerere tip cu nr. de înregistrare



copia actului de identitate al elevului



copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei



acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele
3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august 2020) inclusiv alocația suplimentară pentru
copii.



declaraţie autentificată la notariat dacă nu sunt încadraţi în muncă, nu primesc retribuţii salariale, nu
deţin terenuri agricole sau alte bunuri producătoare de venituri, nu primesc ajutor de şomaj, nu primesc
nici un fel de pensie.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei
şi situaţia şcolară a elevilor.

Data,

Semnatura,

